
- AGENDA & VERSLAG DORPSCONFERENTIE / ALV 2015    - 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpscon-
ferentie / Algemene Ledenvergadering van de vereniging 
Dorpsbelang Goutum op: 
 
Dinsdag, 21 april 2015 
 
Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien. 
 
De agenda voor deze vergadering 
 

1. Opening 

2. Verslag van de vergadering van 15 april 2014 
3. Verslag van de activiteiten en financiën 

4. Verslag van de kascommissie 
5. Benoeming van een lid van de kascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn: Frans Boonstra en Hans Hoekstra, beiden zijn niet herkiesbaar. Aftredend en 
herkiesbaar is Andries Idzerda. Het bestuur stelt voor als nieuwe bestuurslid te benoemen: 

Nora Pratley. Tegenkandidaten kunnen zich tot twee uur voor aanvang van de vergadering 
aanmelden bij het secretariaat. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 
 
Verslag van de op dinsdag 21 april 2015 gehouden Dorpsconferentie/Algemene 
ledenvergadering van dorpsbelang Goutum 
 
De deelnemerslijst is bijgevoegd bij het verslag. 

 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet bijna 20 dorpsgenoten welkom. Wet-

houder Thea Koster heeft zich moeten afmelden. Namens de gemeente is Hans Faber aanwezig. 
Hij geeft als projectmanager uitleg over een aantal projecten: Zuidlanden, Jonkersleane, etc. Ver-

der worden welkom geheten de leden van de gemeenteraad, dorpenmanager Jitze de Vries. Ons 
erelid de heer van Veldhuyzen van Zanten heeft zich afgemeld. 

 

2. Verslag van de vergadering van 15 april 2014  
- Pag. 9 (Diggelfjoer); Onderwerp nummer 9. Er is onvrede over de aanbieding. De heemtuin-

specialist van de gemeente is bereidt om met dorpsbewoners de heemtuin te onderhouden of 
hiertoe op te leiden. 

- Pag. 9, punt 3 – De kerstboom bij Campanile staat er, maar hij is meer dood dan levend. Het 

voorstel is om te kiezen voor een ander ras. Beheerzaken pakt dit op. 
- Pag. 9, punt 4 – Fietsers Rotonde zouden voorrang krijgen. Hier wordt op terug gekomen in 

de presentatie van Hans Faber. 
- Pag. 11 – contributieverlaging staat niet op de agenda, en kan dus ook nu niet worden be-

handeld. 
- Pag. 13, rondvraag – kruispunt Wergeasterdyk /Buorren. Het blijft hier lastig draaien voor 

vrachtverkeer. Of ze nemen de verkeerde weghelft, of ze rijden de berm stuk. Jitze de Vries 

neemt het mee in de organisatie. Er wordt op teruggekomen. 
 

De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Verslagen van de activiteiten en financiën 

De activiteiten: 



Het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten opgepakt/afgewerkt. De voorzitter geeft deze 

weer in een presentatie. De presentatie is bijgevoegd bij het verslag. Aandachtspunten:  

1. Prullenbakken zijn bijgeplaatst, en wellicht dat er nog meer komen. Asbakken plaatsen, is 
een optie. Hondenpoep blijft een probleem. Hierop handhaven is voor de gemeenten ook 

niet realiseerbaar. Elkaar aanspreken zou meer moeten. Hiermee iets doen op facebook? 
2. Archeologisch onderzoek naar de terp Wiardastate. Lourens Oldersma geeft aan dat er 

een rapport ligt van Bureau Raap, met weerstandsmetingen. Dit is bij hem op te vragen. 

3. De Eker / Incassade – De voorzitter geeft aan de directie van Incassade niet wil handha-
ven. Nu komt er een parkeerverbod. Vragen die er zijn, wie gaat er handhaven? Thea 

Koster heeft gevraagd om in gesprek te gaan. Dit initiatief is door Dorpsbelang genomen, 
maar zonder resultaat. Conclusie: er komt een parkeerverbod (als er geen bezwaren zijn). 

Handhaven wordt een uitdaging.  
4. 50-meter-bufferzone – Bebouwing in De Haven heeft de discussie hierover weer gestart. 

De 50-meter-zone is niet vastgelegd. De gemeente gaat dit nog bevestigen met een 

raadsbesluit. 
5. Herinrichting ‘Grote’ Speeltuin – een bewonersinitiatief wil deze upgraden. Dorpsbelang 

Goutum ondersteunt het initiatief. Diny Winkel heeft aangeboden om te helpen bij de rea-
lisatie. Hierover is zij al in contact. 

6. Ingang Drachtsterweg – Diny Winkel stelt voor een enquête uit te voeren naar de wensen 

voor een kunstwerk.  
 
De financiën 
Verslag 2014 - Eerst de inkomsten, en dan de uitgaven. Er is (weer) een aantal wanbetalers, 

deze worden ‘achter-de-broek-gezeten’. De bijdrage van de gemeente is binnengekomen in 
2015, dus is niet meegenomen in het verslag. Dit vertekent. De uitgaven voor Diggelfjoer zijn 

op €1.000 na gelijk gebleven. Juridische kosten zijn hoog, en lastig te begroten, deze zijn ge-

maakt voor de 50-meter-bufferzone. Banksaldo is €1.000 teruggelopen. Door een vordering 
op te nemen had vertekening door nabetalingen kunnen worden voorkomen. Dit wordt mee-

genomen voor een volgende keer.   
 

Begroting 2015 – Inkomsten, De gemeente heeft toegezegd € 14.720 uit te gaan keren op 

basis van voorschotten. Aan het eind van het jaar moet DB voor 70% van het bedrag aange-
ven waaraan het is besteed. Uitgaven, projecten/activiteiten, hieraan worden de inkomsten 

van de gemeenten besteed. Het saldo over 2015 zal circa € 8.000 in de plus zijn.  
 

4. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft de boeken en rekeningen op 14 april gecontroleerd en geen onregel-
matigheden kunnen vinden. Voorgesteld wordt daarom het bestuur decharge te verlenen.  

De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De penningmeester wordt bedankt.  
 

5. Benoeming van een lid van de kascommissie 
De heer Hellinga treedt uit. Mevrouw Idzinga is en blijft lid van de kascommissie. Hieraan 

wordt toegevoegd mevrouw Annamarie de Vries. Reservelid wordt Gerard Drost. 

 
6. Bestuursverkiezing 

Frans Boonstra en Hans Hoekstra en worden bedankt voor hun jarenlange inzet ontvangen 
van de voorzitter een bos bloemen en een vvv-bon. Nora Pratley wordt benoemd als secreta-

ris van DB. De voorzitter laat weten dat er geen tegenkandidaten zijn. Andries Idzerda wordt 

herbenoemd. 
 

7. Presentatie Hans Faber, gemeente Leeuwarden 
Projectmanager van Drachtsterweg en Zuidlanden.  
- Drachtsterweg – Leeuwarden Vrij-Baan, het behelst tientallen projecten in heel Leeuwarden. 
Drachtsterweg wordt verdiept aangelegd. Start bouw, begin 2014. Met Pinksteren wordt het 

zuidelijke deel in gebruikt genomen. Oplevering Aquaduct is vertraagd. Eind oplevering, eind 

2016. Bij de verbinding tussen Wiarda en De Brekken komt een vogelkijkhut. Aquaduct 
Drachtsterbrug is aan de zuidzijde klaar. Het Noordelijke deel start na september, zodat 

scheepvaart door kan gaan (staande mast route). Voorjaar 2016 gaat het Aquaduct open. Het 



zuidelijke deel gaat zo snel mogelijk open en wordt nog aangesloten op de oude brug. Fol-

singafiadukt is de fietsverbinding tussen Goutum en Zuiderburen. Pinksterweekend is er een 

stremming van de Drachtsterweg. Van vrijdag 22/5 19 uur tot maandag 25/5 06 uur. 
Oost/West-verbinding is wel beschikbaar. Dat weekend zal er veel extra verkeer zijn over de 

Jonkersleane. De bouw van ‘rotonde Goutum’ geeft omleidingen (circa 5 weken, vanaf de 
Pinksteren). Met name vanuit Goutum naar de Jumbo (dan via Hemriksein). En van Dracht-

sterplein naar Goutum (ook dan via Hemriksein). 20 Mei is er een nieuwe informatiebijeen-

komst.  
- Zuidlanden – Goutum-Súd is Goutum, maar wordt ingericht door projectbureau De Zuidlan-

den. De bouw trekt enorm aan. It Grien begint ook te lopen, nagenoeg alles is verkocht of in 
optie. Diny Winkel vraagt naar zorgwoningen, antwoord: een zorgcomplex staat nog steeds 

op de planning. Noorderbreedte heeft hiervoor grond aangekocht. Vanuit het dorp is er een 
wens om mee te denken in de ontwikkeling hiervan. Wiarda, 1ste fase wordt in drie blokken 

aangelegd: waterwonen / vrije kavels (verkocht door loting) / projectkavels (ook verkocht 

door loting). 2de fase wordt binnenkort bouwrijp gemaakt. De 3de fase is nog in beeld voor uit-
breiding van het sportcomplex Wiarda. Er ligt ook een ‘bijzondere bedrijfsbestemming’ (Fit-

nes?). Er komt een geluidswal van circa 8 meter hoogte. Drachtsterweg wordt 80 km/h, met 
stil asfalt. De vaarverbinding is planologisch goedgekeurd, maar de grondaankoop moet nog 

gedaan worden.  

- Zorgpunt Techum komt in de oude boerderij en wordt van binnen ‘herbouwd’. Supermarkt 
komt bij Goutum-Súd, na de zomer wordt deze gebouwd. Hotel Van der Valk, bij Werpster-

hoek, gaan ook na de zomer bouwen.  
- De aanpak van de Overijsselselaan Noord start in september 2015. Er komt geluidsanering 

voor woningen aan de Brédyk. Inrit Goutum wordt korte tijd afgesloten. Na de zomervakantie 
is er informatiebijeenkomst over de omleidingen.  

- Jonkersleane, wijziging voorrangssituatie. Fietsers krijgen voorrang. Het middengedeelte van 

elke rotonde wordt moeilijker berijdbaar. Er komt een vervolg op ‘Wiarda’. De plannen worden 
eerst besproken met DB en De Zuidlanden.   

   
   

 

8.  Rondvraag 
o Diny Winkel: het crematorium zou op de borden moeten. Volgens Hans Faber is dit 

onmogelijk te realiseren. Hier wordt nader naar gekeken. 
o Geert Weiland: de brug over de Zwette. Hier moeten fietsers afstappen. De brug is 

niet berijdbaar. Dit wordt meegenomen door Jitse de Vries. 

o Hans Faber: De Hindrik Algeraweg blijft voorlopig open voor een aantal bedrijven dat 
vervoer nodig heeft naar de containerterminal.  

 
9. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Ook bedankt hij zijn medebestuursle-
den voor de samenwerking in de afgelopen jaren.  

  



BIJLAGE 1 LIJST VAN AANWEZIGEN 

 

 
 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 2 PRESENTATIE ACTIVITEITEN 2014 / 2015 

 
  



 
  



 
  



 


